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Zápisnica č. 1/2016 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 18. 2. 2016 

 

Prítomní:  členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 

Ospravedlnení:  Bc. Galinski 

 

Program:  

1. Otvorenie (schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice) 
2. Vyjadrenie k zriadeniu ústavov  
3. Vyjadrenie k zriadeniu centier  
4. Schvaľovanie dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku fakulty  
5. Študijné programy na akademický rok 2016/17 
6. Rôzne 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a ďalej viedol predseda AS FIIT, Dr. Lacko. Privítal členov senátu a skonštatoval, že 
senát sa zišiel v počte 11 členov, 1 člen je ospravedlnený. 

Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Za overovateľov zápisnice boli 
odsúhlasení  Dr. Šimko, J. a B. Pavlíková. 

 

K bodu 2: 

Pani dekanka – prof. Bieliková – predstavila svoj návrh na zriadenie Ústavu informatiky, informačných 
systémov a softvérového inžinierstva a v nadväznosti na to jeho zlúčenie s Ústavom informatiky 
a softvérového inžinierstva a zriadenie Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky 
splynutím Ústavu počítačových systémov a sietí a Ústavu aplikovanej informatiky. Na fakulte je päť 
študijných odborov – odraz v názvoch ústavov (2 ústavy = väčšia efektivita). Je to prediskutované so 
zamestnancami fakulty. 

Predseda senátu, Dr. Lacko, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Opýtal sa, či to nebude mať 
vplyv na vypisovanie diplomových prác. P. dekanka: nie, nebude. 
Dr. Benešová to vníma ako temporálne riešenie, záležitosť, ktorá je stále vo vývine (p. dekanka súhlasí). 
Diskusia bola ukončená a  nasledovalo hlasovanie. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 1 

Uznesenie 1.1: Akademický senát FIIT STU v § 23 ods.2 písmeno a) a § 28 ods. 1 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 27 
ods. 1 písm. j) tohože zákona, v zmysle čl. 4, ods. 1 a ods. 2 písmeno a) 
Štatútu FIIT STU a v súlade s čl. 3 ods. 4 Organizačného poriadku FIIT STU 
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prerokoval návrhy na  
zriadenie Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového 
inžinierstva a v nadväznosti na to jeho zlúčenie s Ústavom informatiky 
a softvérového inžinierstva 
zriadenie Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky 
splynutím Ústavu počítačových systémov a sietí a Ústavu aplikovanej 
informatiky a súhlasí s nimi. 

 

K bodu 3: 

Pani dekanka predstavila svoj návrh na zriadenie Centra priemyselného výskumu a zriadenie Centra 
ďalšieho vzdelávania. Centrum priemyselného výskumu má vytvoriť rámec na spoluprácu s praxou 
a koordináciu všetkých jednotlivých aktivít v tejto oblasti. Centrum ďalšieho vzdelávania má slúžiť na 
prípravu a zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania so zameraním na získavanie, zvyšovanie a inováciu 
odbornej a profesijnej kvalifikácie a rekvalifikácie vrátane jazykového vzdelávania. 

Predseda senátu, Dr. Lacko, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
Dr. Benešová: Budú mať riaditelia centier čisto manažérsku funkciu? 
Doc. Vranić vyjadril obavy o finančné pokrytie riaditeľov týchto centier. 
P. dekanka: Aplikácia bude postupná. 
(Do diskusie sa zapojili ešte Dr. Trúchly a Dr. Šimko, J. – naše centrá by mali byť špeciálne, univerzitné 
je všeobecnejšie). 
Potom sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 11 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 1.2: Akademický senát FIIT STU v § 23 ods.2 písmeno a) a § 28 ods. 1 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s § 27 
ods. 1 písm. j) tohože zákona, v zmysle čl. 4, ods. 1 a ods. 2 písmeno d) 
Štatútu FIIT STU prerokoval návrhy na zriadenie Centra priemyselného 
výskumu a zriadenie Centra ďalšieho vzdelávania a súhlasí s nimi. 

 

K bodu 4: 

Dekanka fakulty predstavila návrh na zmeny organizačného poriadku (OP) fakulty. Ide o tieto hlavné 
zmeny: 

Fakulta bude mať tieto dva ústavy: 

 Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (UISI) 

 Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (UPAI) 

Dve nové fakultné pracoviská: 

 Centrum priemyselného výskumu (CPVS) 

 Centrum ďalšieho vzdelávania (CDVZ). 
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Funkčné obdobie riaditeľov ústavov sa mení na 4 roky (doteraz to bolo neobmedzene). 
Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany (BOZaPO) bude 
riadený dekanom fakulty. 

Predseda senátu, Dr. Lacko, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
Do diskusie sa zapojila Dr. Kovárová s technickou pripomienkou ohľadom číslovania v OP. Treba 
preveriť, či ostane starý text alebo nový s odvolávkou. 
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 1.3 Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona schválil 
zmeny v Organizačnom poriadku fakulty podľa návrhu. Akademický senát 
FIIT STU poveruje predsedu akademického senátu FIIT STU, aby vydal úplné 
znenie Organizačného poriadku. 

Zasadnutie AS bolo na chvíľu prerušené. Dekanka fakulty podpísala zriaďovacie listiny pracovísk 
s účinnosťou od 1. 3. 2016. 
Potom sa ďalej pokračovalo v rokovaní. 

 

K bodu 5 

P. dekanka predniesla návrhy týchto študijných programov: 

 na prvom stupni vysokoškolského štúdia: 
 Informatika 3-, 4-ročný 
 Internetové technológie 3-, 4-ročný 
 Informačná bezpečnosť 3-, 4 ročný 

 na druhom stupni vysokoškolského štúdia: 
 Informačné systémy 2-, 3-ročný 
 Softvérové inžinierstvo 2-, 3-ročný 

 na treťom stupni vysokoškolského štúdia: 
 Aplikovaná informatika 3-, 4-, 5-ročný 
 Inteligentné informačné systémy 3-, 4-, 5-ročný 

Zmeny v študijných programoch sú skôr organizačné, sú bez väčších zmien oproti komplexnej 
akreditácii. Treba, aby sa tieto programy pripravovali o pol roka skôr ako doteraz. 

Nové: Vznikol podnet ponúknuť/zaradiť do inžinierskeho štúdia „balík predmetov“ (v spolupráci 
s praxou) s názvom Pokročilé metódy priemyselných aplikácií, ktoré budú zaradené do modulu 
(skupiny) Voliteľné širšie /do naplnenia kapacity/. Treba dopracovať návrh (aká bude úloha garanta, aké 
budú riziká). 

Diskusia: 
V diskusii vystúpili B. Pavlíková, doc. Vranić, Bc. Csóka – podpora tohto nového návrhu. 
Ďalej sa v diskusii riešilo prevažne PhD. štúdium (Bc. Csóka, doc. Vranić, Ing. Ševcech, Ing. Petrík, Dr. 
Tvarožek, Ing. Kapec). P. dekanka objasnila, že zmeny, ktoré sa v rámci študijných programov na treťom 
stupni vysokoškolského štúdia vykonali, majú viesť k uľahčeniu situácie pre doktorandov, pretože tí sú 
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jednou z najdôležitejších súčastí fakulty. Nové: Každý doktorand musí mať min. úroveň výstupov svojej 
výskumnej práce (Tab. 1 v dokumente). 
P. dekanka radí – v budúcnosti treba poslať postrehy a pripomienky skôr. 
Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (už bez Dr. Benešovej) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 1.4 AS FIIT prerokoval návrhy týchto študijných programov: 

 na prvom stupni vysokoškolského štúdia: 
 Informatika 3-, 4-ročný 
 Internetové technológie 3-, 4-ročný 
 Informačná bezpečnosť 3-, 4-ročný 

 na druhom stupni vysokoškolského štúdia: 
 Informačné systémy 2-, 3-ročný 
 Softvérové inžinierstvo 2-, 3-ročný 

 na treťom stupni vysokoškolského štúdia: 
 Aplikovaná informatika 3-, 4-, 5-ročný 
 Inteligentné informačné systémy 3-, 4-, 5-ročný 

AS FIIT schvaľuje „Odporúčané študijné plány študijných programov na 
akademický rok 2016/17“ v znení podľa prílohy. 

AS FIIT berie na vedomie, že mená prednášateľov sú orientačné a možno ich po schválení v Rade 
študijných programov v nevyhnutných prípadoch zmeniť. Taktiež možno po schválení v Rade študijných 
programov zmeniť semester, v ktorom sa predmet uskutočňuje alebo doplniť nový predmet, pokiaľ to 
nenaruší celkovú koncepciu odporúčaného plánu študijného programu. 

 

K bodu 6: 

Dekanka – doc. Vranić: Pripomienky k študijným programom treba riešiť najprv na pôde ústavov. 

 

Predseda senátu ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 

 

 Ing. Peter Lacko, PhD., v. r. 
 predseda AS FIIT STU 

 

Overili:  
Ing. Jakub Šimko, PhD., v. r. 
Barbora Pavlíková, v. r. 

 
Bratislava 18. 2. 2016 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


